ایمیل های شرکت کنندگان "همایش مدیریت جذب و استخدام" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email

شرکت کننده آزاد

عبداله حاجی جعفری

---

شرکت کننده آزاد

رضا اسفندیار

---

abhjafari@yahoo.com
abhjafari@gmail.com
rozmehr92@gmail.com

شرکت فوالد هرمزگان جنوب

عزالدین عزیزی

---

ezodinazizi@gmail.com

شرکت سیمان ممتازان کرمان

سارا عسگری

رئیس آموزش

شرکت نورد و لوله اهواز

مرتضی اوجی

رئیس اداره کارگزینی

صندوق بیمه کشاورزی

محمد رحمانی کرچگانی

رئیس اداره کل نمایندگی ها و امور کارگزاری

شرکت پتروشیمی خراسان

شیرزاد طبسی

رئیس برنامه ریزی و امور کارکنان

شرکت بازرگانی سامان اندیشان امرتات ،هایپرمی

حدیث کیان

رئیس حفظ سرمایه انسانی

بانک قرض الحسنه مهر ایران

حمید خورسند آسیابر

رئیس دایره جذب و استخدام

سازمان قضایی نیروهای مسلح

سیدعلی اصغر میرشجاعی

رئیس گروه تشکیالت و بهبود روش ها

شرکت مجتمع فوالد خراسان

حسن یزدی

سرپرست اداری

شرکت آریا رسانه تدبیر ،شاتل

سهیال اسماعیلی

سرپرست امور مخابراتی

شرکت آریوژن فارمد

معصومه عظیمی منفرد

سرپرست جذب

mas.azimi64@gmail.com

شرکت پتروشیمی پردیس

زهرا معماری

مددکار اجتماعی

zahramemari@gmail.com

دانشگاه بجنورد

امیرحسین نقی پوران

مدیر اداری و پشتیبانی

شرکت تولید موتورهای دیزل ایران ،ایدم

قادرعلی اصغرپور اصل ممقانی

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

شرکت شمیم خوشگوار

حسن جعفری تبادکان

مدیر استخدام و ترفیعات

صنایع شهید حججی اصفهان

اصغر نوری

مدیر برنامه ریزی منابع انسانی

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

بهاره نعمتی روشنی

مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

شرکت حایر آسا

حسین خانی ولدائی

مدیر جذب و استخدام
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sara_asgary@yahoo.com
oji@arpcosteel.com
mortezaoji@yahoo.com
mohamadrahmani510@gmail.com
shirzad.tabasi@gmail.com
hadiskian@ut.ac.ir
khrsand_hamid@yahoo.com
saamirshojaei@gmail.com
h.yazdi59@yahoo.com
s_esmaeili@shatel.ir

bojnourd.university@gmail.com
gadermamagani@gmail.com
modireedari@gmail.com
omureedari.ir@gmail.com
jafarihasan57@gmail.com
asnoori58@gmail.com
nematiroshan.bahar@gmail.com
hosein.kh55kh@yahoo.com

ایمیل های شرکت کنندگان "همایش مدیریت جذب و استخدام" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
kh.3051400@gmail.com

شرکت کوثر صنعت اسپادانا

خلیل علیزاده

مدیر سرمایه انسانی

شرکت ابزار طب آسمان

علی صابری

مدیر فروش

سازمان اتکا

سیدمهدی نامدار

مدیر گزینش و استخدام

شرکت بدرسان الکتریک

حسن توفیقیان

مدیر مالی و اداری

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مهدی مقیمی ابیانه

مدیر منابع انسانی

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان محک

مریم دیانتی زاده

مدیر منابع انسانی

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

هومن صفوی

مدیر منابع انسانی

maryam.dianatizade@gmail.com
azin.mohamadi@gmail.com
h.safavi@pishgaman.net

شرکت ساختمان و نصب فراب ،نوتاش افرا

ابراهیم نیکویی

مدیر منابع انسانی

e.nikoie@notashafra.com

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

حسن آرامی پارچه باف

مدیر منابع انسانی

aramihasan@yahoo.com

شرکت صنایع الکترواپتیک صا ایران ،صاپا

سیدحامد صهری

مدیر منابع انسانی

hamed.sehr@gmail.com

شرکت پتروشیمی مارون

سیداسفندیار صالحت پور

مدیر منابع انسانی

esalahatpoor77@gmail.com

شرکت نورد و لوله اهواز

حسین ساسانی

مدیر منابع انسانی

sasanihosseinch9@yahoo.com

شرکت تولیدی صنعتی آذین خودرو

فرزین هاشم پور

مدیر منابع انسانی

farzin287@gmail.com

گروه صنایع غذایی حق شناس ،سنجابک

سمیرا حق شناس

مدیر کارخانه

samiraha66k@gmail.com

شرکت فوالد فام

علی گورانی

مدیر کارخانه

ali.goorani9110@gmail.com

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

جواد محمدصالحی

مدیر کل منابع انسانی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سروش حیدرپور

مسئول امور پرسنلی

soroush.heydarpour@gmail.com

بیمارستان جم

اشرف نصیرپور

مسئول منابع انسانی

ashrafnasirpoor@gmail.com

موسسه اعتباری ملل

مهدی ابهری

معاون اداری و توسعه منابع انسانی

شرکت تولیدی صنعتی آذین خودرو

امیر متین جم

معاون استراتژی و سیستم ها

شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران،

کامبیز گودینی

معاون مدیر کل در امور برنامه ریزی و تامین

توانیر
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saberi@abteb.com
mahdi.namdar59@yahoo.com
tofighian@badrsun.com
hymay1975@gmail.com
m.moghimi@nigceng.ir

jm.salehi@gmail.com

abhari@askariye.ir
abhari.mehdi@gmail.com
amirmatinjam@yahoo.com
k.goudini@tavanir.org.ir

ایمیل های شرکت کنندگان "همایش مدیریت جذب و استخدام" به ترتیب "پست سازمانی"
سازمان/شرکت

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

Email
adel.salehghafari@gmail.com

بیمارستان آتیه

عادل صالح غفاری

معاون منابع انسانی

شرکت صنعت فوالد آلیاژی اصفهان

مهدی روستایی

معاونت سرمایه های انسانی و سالمت

شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ،ایریسا

موسی عسگریان

واحد آموزش

m.asgarian@irisaco.com

شرکت بازرگانی سامان اندیشان امرتات ،هایپرمی

محمد بیگدلو

واحد اداری و منابع انسانی

m_bigdelou@hyperme.ir

بانک سپه

شهناز میرزایی

کارشناس اداره منابع انسانی

shahnaz.mirzaei20@gmail.com

بانک سپه

ناصر حسن زاده

کارشناس اداره منابع انسانی

naser.hasanzade@yahoo.com

شرکت آهن و فوالد ارفع

داود جعفرزاده

کارشناس اداری

avator.davood@yahoo.com

شرکت آهن و فوالد ارفع

محمدحسین میرجانی ارجنان

کارشناس اداری

mirjani1356@yahoo.com

شرکت به پرداخت ملت

شبنم محمودی نوبر

کارشناس اداری

shabmnobar@gmail.com

شرکت به پرداخت ملت

ژیال لطفی ایردموسی

کارشناس اداری

ablotfi@gmail.com

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

مهدی اردالی

کارشناس اداری

ardalimahdi@gmail.com

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ،پککو

مهشید صادقی

کارشناس اداری و منابع انسانی

گروه رسانه های برتر

مونا قائمی

کارشناس ارشد استخدام

شرکت پتروشیمی پردیس

موسی محب علی

کارشناس ارشد برنامه ریزی نیروی انسانی

شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران ،توانیر

مصطفی شاه بوداغیان

کارشناس امور اداری و کارگزینی

شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

فریبا حسین زادگان

کارشناس بخش کارگزینی

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش ،سپ

مرضیه رضایی

کارشناس توسعه منابع انسانی

شرکت آریوژن فارمد

امیر مباشری

کارشناس جذب

شرکت بهستان دارو

اکرم اسدی چشمه

کارشناس جذب و استخدام

akramiasadi82@gmail.com

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش ،سپ

نجمه عزت ور

کارشناس جذب و استخدام

n.ezzatvar@sep.ir

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

ساغر کامرانی ترکستانی

کارشناس جذب و استخدام

شرکت ارتباطات سیار ایران ،همراه اول

اعظم صادقی

کارشناس جذب و استخدام

s.kamrani@pishgaman.net
saghar_k56@yahoo.com
az.sadeghi@mci.ir
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m946ro@gmail.com

mahshid.sa1979@gmail.com
mpa.pnu@gmail.com
m.ghaemi@peykebartar.com
mosamohebali@yahoo.com
mostafashah@gmail.com
hoseinzadegan.fariba@monenco.com
m.rezaie@sep.ir
amirmobashery@yahoo.com

